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УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
1 лютага 2017 г. № 34

Аб узнагароджанні
За шматгадовую плённую працу, узорнае выкананне службовых абавязкаў,
дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў у прамысловасці, будаўніцтве і сельскай
гаспадарцы, значны асабісты ўклад у падрыхтоўку высокакваліфікаваных спецыялістаў,
развіццё навуковай і педагагічнай дзейнасці, сістэмы адукацыі і аховы здароўя
насельніцтва, беларускага кінамастацтва, культуры і спорту:
1. Узнагародзіць:
ордэнам Айчыны ІІІ ступені
Вагабава
Абдулвагаба Ісакавіча

– генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага
таварыства «Гроднапрамбуд»
ордэнам «За службу Радзіме» ІІІ ступені

Лакізу
Дзмітрыя Уладзіміравіча

– першага намесніка начальніка ўстановы «Магілёўскае
абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных
сiтуацыях Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка ўнутранай
службы
ордэнам Пашаны

Цімафеева
Рыгора Сямёнавіча

– генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага
таварыства «Дарожна-будаўнічы трэст № 3»
ордэнам Францыска Скарыны

Ламановіч
Ніну Іосіфаўну

– галоўнага хормайстра дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай
установы «Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і
балета Рэспублікі Беларусь»
медалём «За адзнаку ў воінскай службе»

Рэбкаўца
Вадзіма Аляксандравіча

– старшага разведчыка-снайпера групы спецыяльнага
прызначэння вайсковай часці 97020 Узброеных Сіл,
старшага прапаршчыка

медалём «За адзнаку ў ахове грамадскага парадку»
Балабу
Дзмітрыя Уладзіміравіча

– камандзіра атрада міліцыі асобага прызначэння галоўнага
ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама,
палкоўніка міліцыі

медалём «За адзнаку ў ахове дзяржаўнай граніцы»
Маркава
Аляксандра Мікалаевіча

– начальніка аддзела ўпраўлення вайсковай часці 1250
пагранічнай службы, падпалкоўніка
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медалём «За адзнаку ў папярэджанні і ліквідацыі надзвычайных сітуацый»
Лашко
Алега Іванавіча

– першага намесніка начальніка ўстановы «Брэсцкае абласное
ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сiтуацыях
Рэспублікі Беларусь», палкоўніка ўнутранай службы
медалём «За працоўныя заслугі»

Аленскую
Ларысу Канстанцінаўну

– намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай
работы, культуры і па справах моладзі Віцебскага
аблвыканкама

Балабанава
Ігара Мiкалаевiча

– начальніка цэнтра – галоўнага канструктара адкрытага
акцыянернага таварыства «Магiлёўскi завод лiфтавага
машынабудавання»

Бародзьку
Мiкалая Iванавiча

– машынiста горных выемачных машын падземнага горнага
ўчастка руднiка чацвёртага рудаўпраўлення адкрытага
акцыянернага таварыства «Беларуськалiй»

Барысава
Генадзія Васільевіча

– намесніка начальніка ўпраўлення па расследаванні
злачынстваў супраць інтарэсаў службы галоўнага следчага
ўпраўлення Следчага камітэта

Бодак
Алену Рыгораўну

– машыніста крана вежавага ўпраўлення механізацыі № 220
адкрытага акцыянернага таварыства «Гроднапрамбуд»

Бурага
Дзмітрыя Мікалаевіча

– генеральнага дырэктара таварыства з абмежаванай
адказнасцю «Полімайстар»

Бурака
Вячаслава Ігнацьевіча

– урача-афтальмолага (загадчыка) афтальмалагічнага
аддзялення ўстановы аховы здароўя «Магілёўская абласная
дзіцячая бальніца»

Высоцкую
Наталлю Іванаўну

– аператара свінагадоўчых комплексаў і механізаваных ферм
камунальнага сельскагаспадарчага ўнітарнага
прадпрыемства «Саўгас-камбінат «Зара», Мазырскі раён

Грамыку
Пятра Мікалаевіча

– загадчыка кафедры тэарэтычнай механікі дзяржаўнай
установы вышэйшай прафесійнай адукацыі «БеларускаРасійскі ўніверсітэт»

Дзішука
Юрыя Сяргеевіча

– галоўнага энергетыка камунальнага сельскагаспадарчага
ўнітарнага прадпрыемства «Саўгас-камбінат «Зара»,
Мазырскі раён

Дударэнку
Аляксея Рыгоравіча

– вядучага геадэзіста дарожна-будаўнічага ўпраўлення № 16
адкрытага акцыянернага таварыства «Дарожна-будаўнічы
трэст № 3»

Ждановіча
Паўла Леанідавіча

– дырэктара ўстановы «Гомельскі абласны музей ваеннай
славы»

Жучко
Мікалая Іванавіча

– галоўнага спецыяліста тэхнічнага аддзела абласнога
ўнітарнага праектнага прадпрыемства «Інстытут
Гроднаграмадзянпраект»

Кавалеўскага
Барыса Вiктаравiча

– генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага
таварыства «Магiлёўскi завод лiфтавага машынабудавання»
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Казанскага
Андрэя Уладзіміравіча

– прарэктара па выхаваўчай і інфармацыйнай рабоце
дзяржаўнай установы вышэйшай прафесійнай адукацыі
«Беларуска-Расійскі ўніверсітэт»

Каско
Ігара Барысавіча

– галоўнага ўрача ўстановы аховы здароўя «Магілёўская
абласная дзіцячая бальніца»

Касцюкова
Сяргея Аляксеевіча

– старшага аператара на аўтаматычных і паўаўтаматычных
лініях у дрэваапрацоўцы замежнага таварыства з
абмежаванай адказнасцю «ВМГ Індустры»

Клімовіча
Леаніда Валянцінавіча

– педагога дадатковай адукацыі ўстановы адукацыі
«Гомельскі дзяржаўны абласны Палац творчасці дзяцей і
моладзі»

Корбута
Аляксандра Іосіфавіча

– дырэктара прыватнага ўнітарнага прадпрыемства «Творчая
майстэрня архітэктара Корбута А.І.», старшыні грамадскага
аб’яднання «Беларускі саюз архітэктараў»

Кудрэвіча
Ігара Аляксеевіча

– кіраўніка адміністрацыі Першамайскага раёна г. Мінска

Курбатава
Ігара Васільевіча

– брыгадзіра мантажнікаў тэхналагічнага абсталявання
і звязаных з ім канструкцый адкрытага акцыянернага
таварыства «Нафтазаводмантаж», г. Наваполацк

Лакціну
Вераніку Паўлаўну

– настаўніка інфарматыкі дзяржаўнай установы адукацыі
«Гімназія № 8 г. Віцебска»

Лунькова
Аляксея Уладзiмiравiча

– наладчыка станкоў i манiпулятараў з праграмным
кiраваннем механазборачнага цэха адкрытага акцыянернага
таварыства «Магiлёўскi завод лiфтавага машынабудавання»

Максіменку
Мікалая Мікалаевіча

– дырэктара будаўніча-мантажнага рэспубліканскага
ўнітарнага прадпрыемства «БЕЛТРАНСАЎТАМАТЫКА»
Беларускай чыгункі

Маркушэўскага
– дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства
Уладзiмiра Уладзiмiравiча
«Слоніммэбля»
Меляшкевіча
Уладзіміра Іванавіча

– заснавальніка таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Сэрвісны цэнтр Веста»

Навіцкую
Ірыну Іванаўну

– начальніка ўпраўлення эканамічнага аналізу і метадалогіі
цэнаўтварэння ў будаўніцтве рэспубліканскага ўнітарнага
прадпрыемства «Рэспубліканскі навукова-тэхнічны цэнтр
па цэнаўтварэнні ў будаўніцтве»

Панасеню
Канстанцiна Вiктаравiча

– аператара лазерных установак цэха металаканструкцый
адкрытага акцыянернага таварыства «Магiлёўскi завод
лiфтавага машынабудавання»

Саловіча
Сяргея Ільіча

– галоўнага інжынера адкрытага акцыянернага таварыства
«Брэсцкі панчошны камбінат»

Санкоўскую
Алу Уладзіміраўну

– першага намесніка кіраўніка адміністрацыі Савецкага раёна
г. Мінска

Семяненю
Івана Георгіевіча

– намесніка старшыні грамадскай арганізацыі «Беларуская
федэрацыя гандбола»

Суворава
Уладзіміра Васільевіча

– прарэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце і сацыяльных
пытаннях Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
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Томана
Вiталiя Генадзьевіча

– наладчыка кантрольна-вымяральных прылад i аўтаматыкі
аддзела прамысловай электронiкi адкрытага акцыянернага
таварыства «Магiлёўскi завод лiфтавага машынабудавання»

Фралова
Генадзія Міхайлавіча

– начальніка ўпраўлення «Цэнтр» дзяржаўнага вытворчага
аб’яднання «Гаррамаўтадар Мінгарвыканкама»

Хамёнка
Пятра Пятровіча

– трэнера-выкладчыка ўстановы «Спецыялізаваная дзіцячаюнацкая школа алімпійскага рэзерву «Алімп» пярвічнай
прафсаюзнай арганізацыі ААТ «Ізмярыцель»

Цішкевіча
Аляксандра Іванавіча

– дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Інстытут
«Гомельпраект»

Чорнага
Аляксандра Пятровіча

– начальніка вытворчасці мэблі замежнага таварыства з
абмежаванай адказнасцю «ВМГ Індустры»

Шайпака
Алега Уладзіміравіча

– брыгадзіра комплекснай брыгады будаўнічага ўпраўлення
№ 142 адкрытага акцыянернага таварыства
«Гроднапрамбуд»

Швяцова
Андрэя Вiтальевіча

– начальніка цэха зборкі кабiн адкрытага акцыянернага
таварыства «Магiлёўскi завод лiфтавага машынабудавання»

Яленскага
Валерыя Казiмiравіча

– намеснiка старшынi Магілёўскага райвыканкама
медалём Францыска Скарыны

Гайшуна
Івана Васільевіча

– дырэктара дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут
матэматыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»

Давідовіча
Сяргея Федаравіча

– члена грамадскага аб’яднання «Саюз пісьменнікаў
Беларусі»

Мечкоўскую
Ніну Барысаўну

– прафесара кафедры тэарэтычнага і славянскага
мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Панасюк
Людмілу Сяргееўну

– майстра вытворчага навучання ўстановы адукацыі «Брэсцкі
дзяржаўны гандлёва-тэхналагічны каледж»

Парамонаву
Нэлу Сяргееўну

– загадчыка 2-й кафедры дзіцячых хвароб установы адукацыі
«Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт»

Патаева
Георгія Аляксандравіча

– загадчыка кафедры горадабудаўніцтва Беларускага
нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта

Родзік
Ірыну Яўгеньеўну

– дырэктара дзяржаўнай установы адукацыі «Сярэдняя школа
№ 73 г. Мінска»

Старасценку
Мікалая Пятровіча

– дырэктара камунальнага даччынага кінавідовішчнага
ўнітарнага прадпрыемства «Кінатаўр»

Ходзіна
Сяргея Мікалаевіча

– прарэктара па вучэбнай рабоце Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта

Шалака
Міхаіла Уладзіміравіча

– прафесара кафедры буйной жывёлагадоўлі і перапрацоўкі
жывёлагадоўчай прадукцыі ўстановы адукацыі «Беларуская
дзяржаўная ордэнаў Кастрычніцкай Рэвалюцыі і
Працоўнага Чырвонага Сцяга сельскагаспадарчая акадэмія»

Школьнікава
Барыса Эмануілавіча

– дырэктара праектнага прыватнага ўнітарнага
прадпрыемства «Творчая майстэрня архітэктара
Школьнікава Б.Э.»
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2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:
«Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь»
Проліч
Але Рыгораўне

– вядучаму майстру сцэны тэатра-студыі кінаакцёра
рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Нацыянальная
кінастудыя «Беларусьфільм»
«Заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь»

Прыгодзічу
Зіновію Кірылавічу

– члену прэзідыума грамадскага аб’яднання «Саюз
пісьменнікаў Беларусі»
«Заслужаны ўрач Рэспублікі Беларусь»

Ермалкевічу
Роберту Францавічу

– вядучаму тэрапеўту медыцынскай часці дзяржаўнай
установы «432 ордэна Чырвонай Зоркі галоўны ваенны
клінічны медыцынскі цэнтр Узброеных Сіл Рэспублікі
Беларусь», палкоўніку медыцынскай службы
«Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь»

Абламейку
Сяргею Уладзіміравічу

– рэктару Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Катлярову
Ігару Васільевічу

– дырэктару дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут
сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
«Заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь»

Гузаву
Віталію Васільевічу

– настаўніку працоўнага навучання дзяржаўнай установы
адукацыі «Сярэдняя школа № 13 г. Жлобіна»

«Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь»
Гадунову
Валерыю Мікалаевічу

– дырэктару ўстановы адукацыі «Інстытут перападрыхтоўкі і
павышэння кваліфікацыі суддзяў, работнікаў пракуратуры,
судоў і ўстаноў юстыцыі Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта»

Дробыш
Раісе Іванаўне

– дырэктару ўстановы адукацыі «Мінскі дзяржаўны
прафесійна-тэхнічны каледж паліграфіі імя В.З.Харужай»

«Заслужаны работнік сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь»
Варэніку
Анатолію Сяменавічу

– дырэктару дзяржаўнай установы «Псіханеўралагічны домінтэрнат для састарэлых і інвалідаў № 3 г. Мінска»

«Заслужаны работнік сельскай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь»
Каранько
Анатолію Мікалаевічу

– генеральнаму дырэктару Беларускай асацыяцыі па
садоўніцтве і гадавальніцтве «Белсадгадавальнік»
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«Заслужаны будаўнік Рэспублікі Беларусь»
Крупінскаму
Валерыю Міхайлавічу

– генеральнаму дырэктару адкрытага акцыянернага
таварыства «Будтрэст № 35»
«Заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь»

Дземідовічу
Васілію Мікалаевічу

– намесніку Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

«Заслужаны работнік органаў пракуратуры Рэспублікі Беларусь»
Дудкіну
– начальніку ўпраўлення Генеральнай пракуратуры
Анатолію Канстанцінавічу
Рэспублікі Беларусь па наглядзе за выкананнем
заканадаўства на транспарце і ў мытных органах
«Заслужаны мытнік Рэспублікі Беларусь»
Шавярдак
Людміле Аляксееўне

– намесніку начальніка Магілёўскай мытні па эканамічнай
рабоце
«Заслужаны ратавальнік Рэспублікі Беларусь»

Пражогіну
Андрэю Юр’евічу

– начальніку ўстановы «Магілёўскае абласное ўпраўленне
Міністэрства па надзвычайных сiтуацыях Рэспублікі
Беларусь», палкоўніку ўнутранай службы
«Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь»

Стрэмякову
Віктару Раманавічу

– старшаму трэнеру вучэбна-спартыўнай установы
«Наваполацкая спецыялізаваная дзіцяча-юнацкая
спартыўна-тэхнічная школа» рэспубліканскага дзяржаўнаграмадскага аб’яднання «Добраахвотнае таварыства
садзейнічання арміі, авіяцыі і флоту Рэспублікі Беларусь»

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь

А.Лукашэнка
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